
 مقذمت

 .ٚؼزجر االرذبد األٔرٔثٙ يٍ ثٍٛ انزكزالد االقهًٛٛخ انزٙ نٓب ٔزٌ كجٛر فٙ االقزصبد انؼبنًٙ

اذا كٌف تأسس هذا التكتل االللٌمً؟ و ما هً المكانٌات المساهمة فً لوته؟ و ما مكانته االلتصادٌة فً العالم؟ و ماهً مشاكله و ما 

 المجهودات المبذولة لحلها؟

 

 مزاحل تأسيس االتحاد االوروبي

 .رى رأسٛس االرذبد األٔرٔثٙ ػهٗ يردهزٍٛ ْٔٙ

بدأت بتأسٌس المجموعة األوروبٌة للفحم و الفوالذ سنة  :م1992م الى 1951مرحلة المجموعة األوروبٌة المشتركة من  .1

 دول ، و التصر دورها على تسهٌل المبادالت الخاصة بالفحم و الفوالذ بٌن الدول األعضاء ، و بعد نجاح 6م  بٌن 1951

م ، و التً هدفت لتنمٌة 1957النموذج األول تم تأسٌس المجموعة االلتصادٌة األوروبٌة بالتولٌع على معاهدة روما سنة 

 . دولة12التصاد الدول األعضاء، فتشجعت دول أخرى و انضمت للمجموعة األوروبٌة المشتركة لٌصبح عدد أعضائها 
م تم ابرام اتفالٌة ماسترٌخت بٌن الدول األعضاء و التً 1992فً سنة  : م الى االن1992مرحلة االتحاد األوروبً من  .2

 دولة بعد 27أسس بممتصاها االتحاد األوروبً ، مما شجع المزٌد من الدول لالنضمام الى هذا االتحاد لٌبلغ عدد دوله حالٌا 

 .خروج برٌطانٌا منه

 

 أهذاف االتحاد األوروبي

خسبئر اقزصبدٚخ ٔ ثشرٚخ يٕٓنخ ، ٔ نزجُت أخطبء انًبضٙ قررد ثؼض انذٔل ثُبء يصبنخ يشزركخ  انذرة انؼبنًٛخ انثبَٛخ َزج ػٍ

 .فًٛب ثُٛٓب، ػجر رأسٛس انًجًٕػخ األٔرٔثٛخ نهفذى ٔ انفٕالر انزٙ رطٕرد نزؼطٙ االرذبد األٔرٔثٙ انذبنٙ، ٔ اْذافّ ْٙ

  تنمٌة التمدم االلتصادي و االجتماعً و تحمٌك تنمٌة متوازنة و مستدامة ، من خالل خلك مجال بدون حدود و تموٌة التالحم
 . االلتصادي و االجتماعً

  و التأكٌد على هوٌة االتحاد األوروبً فً الساحة الدولٌة ، من خالل تنفٌذ سٌاسة خارجٌة و  سٌاسة دفاعٌة و أمن
.  مشتركة

 حماٌة حموق و مصالح مواطنً الدول األعضاء من خالل الامة مواطنة أوروبٌة .

االمكانياث المساهمت في قىة االتحاد األوروبي 

: ٚزٕفر االرذبد األٔرٔثٙ ػهٗ ايكبَٛبد يزُٕػخ رسبْى فٙ ازدْبرِ ٔ قٕرّ ، ْٔٙ

 امكانياث االتحاد االوروبي الطبيعيت

ٚزٕفر االرذبد األٔرٔثٙ ػهٗ يجبل جغرافٙ شبسغ ، ٚزًٛس ثزضبرٚس يزُٕػخ كبنسالسم انججهٛخ ٔ انٓضبة ٔ انسٕٓل انصبنذخ 

نهسراػخ كًب ٚزٕفر ػهٗ ثًُبر ٔ يٕارد ثبطُٛخ يزُٕػخ يٍ يؼبدٌ ٔ يٕارد طبقٛخ كبنغبز انطجٛؼٙ ٔ انُفظ ٔ انفذى 
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 امكانياث االتحاد االوروبي البشزيت

يهٌٕٛ َسًخ ، غبنجٛزٓى دضرٌٕٚ يٍ انفئخ انشبثخ ٚؼًهٌٕ ثبنقطبع 500ٚزٕفر االرذبد األٔرٔثٙ ػهٗ رأسًبل ثشر٘ ضخى ٚقذر ة

، يًب ٚخفف انضغظ ػهٗ انذكٕيبد األٔرٔثٛخ ٔ ٚقهم ثشكم كجٛر يٍ َسجخ انجطبنخ انزٙ ال رزجبٔز  (انقطبع انثبنث)انغٛر دكٕيٙ 

10.7 .%

 7700 ٔ 1200كًب ٚزٕفر االرذبد األٔرٔثٙ ػهٗ ػذد كجٛر يٍ انجبدثٍٛ فٙ يخزهف انًجبنذ انؼهًٛخ ٔ انزٙ رزرأح أػذادْى ثٍٛ 

ثبدث نكم يهٌٕٛ َسًخ ، يًب ٚجؼم انذٔل األٔرٔثٛخ رخصص نٓى َست يًٓخ يٍ انُبرج انذاخهٙ انخبو نزًٕٚم أثذبثٓى انؼهًٛخ 

 

 

 

 امكانياث االتحاد االوروبي التنظيميت

: ٚزٕفر االرذبد األٔرٔثٙ ػهٗ رُظٛى ادار٘ يذًكى دٛث رسٛرِ يجًٕػخ يٍ انًؤسسبد راد اخزصبصبد يخزهفخ ، ْٔٙ

  ًدوره اصدار المرارات و تنفٌذها:مجلس الوزراء و المجلس األوروب  .
  ًدوره منالشة المشارٌع الممررة من لبل مجلس الوزراء و المجلس األوروبً: البرلمان األوروب .
  دورها التراح المشارٌع: اللجنة األوروبٌة .
  دورها المرالبة المانونٌة: محكمة العدل .
  دوره مرالبة األمور المالٌة: البنك المركزي .

المكانت االقتصاديت لالتحاد األوروبي في العالم 

ٚؼزجر االرذبد األٔرٔثٙ قٕح اقزصبدٚخ ػبنًٛخ ، ألَّ ٚسزذٕر رقرٚجب ػهٗ رثغ انُبرج انذاخهٙ انخبو انؼبنًٙ، ٔ ٚذزم ررت جذ يزقذيخ فٙ 

 .انًجبل انفالدٙ ٔ انصُبػٙ ٔ انزجبر٘ ػهٗ انًسزٕٖ انؼبنًٙ

 المكانت العالميت للفالحت باالتحاد األوروبي
ٌحتل االتحاد األوروبً الرتبة األولى فً انتاج مجموعة من المنتجات الفالحٌة كالممح، مما ٌجعل صادراته تتجاوز جل الدول بمبلغ 

 . ملٌار دوالر663.8ٌمدر ب

 المكانت العالميت للصناعت باالتحاد األوروبي

 ملٌار دوالر ، كصناعة السٌارات 4395 عالمٌا فً تصدٌر مجموعة من المنتجات الصناعٌة بمٌمة 1ٌحتل اإلتحاد األوربً الرتبة 

 .من االنتاج العالمً% 18األوروبٌة التً تشكل نسبة 
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 و 1200و ٌرجع هذا التمدم الصناعً باألساس الى الكم الهائل من الباحثٌن الذي تتوفر علٌه الدول األوروبً و الذي ٌترواح بٌن 

 باحث لكل ملٌون نسمة ، مما ٌساهم فً تطوٌر المطاع الصناعً و تحدٌثه بشكل دائم و الرفع من جودة المنتجات الصناعٌة 7700

. األوروبٌة لتتمكن من الهٌمنة على المجال العالمً

 المكانت التجاريت العالميت لالتحاد االروبي 

ٌلعب االتحاد األوروبً دور رئٌسً فً التجارة العالمٌة ألنه ٌحتل الرتبة األولى بالنسبة للتبادالت التجارٌة ، التً تمدر لٌمتها 

  ملٌار دوالر ، نسبة مهمة منها تخص للصادرات األوروبٌة المتجهة نحو عدة كٌانات أهمها آسٌا و أمرٌكا الشمالٌة4995ب

المشاكل الذيمىغزافيت والتنمىيت لإلتحاد األوروبي و المجهىداث المبذولت لحلها 

تعتبر المشاكل الدٌموغرافٌة من أهم التحدٌات التً ٌواجهها االتحاد األوروبً ،  : المشاكل الدٌموغرافٌة لإلتحاد األوروبً .1
حٌث تعانً أغلب دوله من أنخفاض كبٌر فً نسبة التكاثر الطبٌعً مما ٌتسبب فً ارتفاع نسبة الشٌوخ و انخفاض نسبة 

. الشباب المادرٌن على العمل
ٌعرف االتحاد األوروبً عدة مشاكل تنموٌة ناتجة عن التوزٌع الغٌر متكافئ للمشارٌع  : المشاكل التنموٌة لإلتحاد األوروبً .2

الكبرى على الدول األعضاء ، بحٌث تستحوذ دول الشامال و الشمال الغربً على أغلب المشارٌع الضخمة ، مما ٌجعلها 
تستحوذ على أكب حص من اجمالً الناتج الداخلً الخام لالتحاد األوروبً 

 مجهىداث االتحاد االوروبي لحل المشاكل المطزوحت

ٌموم االتحاد األوروبً بعدة مجهودات لحل المشاكل التنموٌة المطروحة ، أبرزها دعم المناطك المتأخرة المتواجدة بأوروبا الشرلٌة 

مالٌا من اجل تجاوز تأخرها ، و تمدٌم مساعدات انتمالٌة للمناطك ذات الدخل الفردي المرتفع لتنتمل من وضعٌتها الحالٌة الى األفضل 

، و تمدٌم مساعدات جهوٌة لتوفٌر المزٌد من فرص الشغل و تأهٌل التنافسٌة ، و توفٌر مساعدات هامة لبعض المناطك فً اسبانٌا 

 وارلندا لتأهٌلها للمنافسة وتوفٌر فرص الشغل لمواطنٌها

الخاتمت 

ٌعتبر االتحاد األوروبً نموذجا جاحا للتكثالت الدولٌة و االلتصادٌة األخرى ، فهو ٌعمل على حل مشاكله ،و استطاع الرفع من 

. سٌرورة تطوره فً عدة مجاالت مما مكنه من منافسة جل الموى العالمٌة فً مختلف المٌادٌن

 

 

 

 

 

 يبحث األشخاص أيًضا عن
 تمارٌن فً درس االتحاد األوروبً امكانٌاته و مكانته االقتصادٌة فً العالم
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 خطاطة درس االتحاد األوروبً امكانٌاته و مكانته االقتصادٌة فً العالم 

 

 مصطلحات و مفاهٌم درس االتحاد األوروبً امكانٌاته و مكانته االقتصادٌة فً العالم
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